
O que é transcrição? 
O que é transcrição? 
Transcrição é o processo no qual fala ou áudio é convertido em um documento 
escrito. As legendas ocultas são codificadas no tempo para o vídeo, enquanto 
uma transcrição é apenas o texto sem informações de tempo. A transcrição é 
uma ótima opção para tornar os programas somente de áudio, como podcasts 
e programas de rádio, mais acessíveis a d / surdos e pessoas com deficiência 
auditiva. Quando se trata de vídeo, a transcrição é um ótimo complemento para 
legendas; no entanto, não é considerado um substituto com base nas leis e 
padrões de acessibilidade. 

 

Transcrição de leitura completa versus 
limpa 
Existem duas práticas principais de transcrição : leitura literal e limpa. A 
prática textual transcreve o texto palavra por palavra e inclui toda a fala e 
enunciados que o orador transmite. Palavras de preenchimento, como "hum", 
erros de fala e gírias são incluídas na transcrição. Isso geralmente é útil para 
mídia com script, onde tudo é intencionalmente com script e é mais do que 
provável relevante para a mensagem da trama ou do enredo. 
Leitura limpa é um formato de texto que exclui erros de fala, palavras de 
preenchimento e quaisquer outras expressões não intencionais do alto-
falante. Essa prática é útil para entrevistas, eventos de falar em público e 
outras mídias sem script. 
Em qualquer transcrição, existem algumas práticas recomendadas a serem 
seguidas. Garantir que cada transcrição corresponda ao áudio e que diferentes 
alto-falantes ao longo da transcrição sejam identificados contribuirá bastante 
para o seu público. Quando se trata de transcrição, precisão e clareza são 
fundamentais! 
Agora que respondemos à pergunta "O que é transcrição?", Vamos nos 
aprofundar em mais informações que ajudarão você em sua jornada para 
entender a transcrição como um todo. 

Formatos de transcrição 
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Existem vários formatos de arquivo de transcrição, cada 
um com seus próprios usos e benefícios. 

HTML 
Se você deseja que sua transcrição viva em uma página 
da Web, esse formato de arquivo é para você. Você pode 
tornar sua transcrição HTML compatível com os leitores de 
tela. Os leitores de tela convertem texto digital em fala 
sintetizada e são úteis para públicos cegos ou com baixa 
visão e indivíduos com deficiência cognitiva ou de 
aprendizado. Esse formato permite que um leitor de tela 
converta o texto digital em fala sintetizada. 

Documento do Word (.doc) ou 
Texto (.txt) 
Enquanto os documentos de texto e de texto fornecem 
uma versão em texto sem formatação da sua transcrição, 
um documento .txt não possui formatação. Diferentemente de um documento 
de texto, um arquivo de documento do Word é uma versão formatada do texto 
e pode ser editado ou mantido da mesma forma. Juntamente com um 
documento simples do Word, você também pode criar documentos com 
registro de data e hora e documentos com SMPTE. 

PDF (.pdf) 
Assim como um documento do Word, um PDF é um arquivo de texto sem 
formatação. A principal diferença é que o usuário final não tem a capacidade de 
editar o arquivo. Também é fácil fazer o upload de PDFs para a web. 

Como transcrever vídeo 
Qualquer pessoa pode transcrever vídeo. Com base em suas necessidades, 
você pode decidir transcrever seu conteúdo internamente ou procurar um 
serviço de transcrição profissional. 

Transcrição interna 
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Acredite ou não, transcrever vídeo e áudio 
internamente ou por conta própria é bastante 
simples. Tudo o que você precisa fazer é ouvir o 
vídeo ou o áudio e digitar manualmente o 
conteúdo falado em um editor de texto 
simples. Essa é uma maneira barata de garantir 
que toda a sua mídia seja transcrita, mas como 
você pode imaginar, é um processo demorado. 
Felizmente, existem certas ferramentas que 
aliviam um pouco o fardo. O software de 
reconhecimento automático de fala (ASR), como 
Dragon ou Camtasia, iniciará o processo para 
você, embora haja muitos erros. A idéia é que é 
preciso muito menos trabalho para editar uma 
transcrição imprecisa do que começar do início 
por conta própria. Você pode dar um passo 
adiante e usar um software de transcrição, como o Express Scribe , projetado 
para tornar o processo de transcrição mais eficiente. 

Serviço de Transcrição Profissional 
Para quem cria ou possui grandes bibliotecas de mídia e que não tem largura 
de banda para criar transcrições internamente, um serviço profissional de 
transcrição pode ser adequado para você. Seus arquivos de mídia serão 
devolvidos a você em todos os formatos de saída, eliminando a necessidade 
de converter arquivos manualmente. Embora exista um custo para este serviço, 
você economizará tempo e energia. Você pode sentar e relaxar ou se 
concentrar em outras coisas enquanto o vídeo e o áudio são transcritos de 
longe. 

A transcrição é suficiente para 
atender aos requisitos legais? 
Embora a transcrição seja uma ótima maneira de tornar os vídeos mais 
acessíveis a todos os públicos, por si só não é suficiente para atender aos 
requisitos legais. 

Lei dos Americanos com Deficiência 
(ADA) 
A Lei dos Americanos com Deficiência (ADA) , é uma ampla lei 
antidiscriminação para indivíduos com deficiência. Exige que, em relação à 
comunicação, seja disponibilizada uma experiência equivalente para os 
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visualizadores de d / surdos ou com 
deficiência auditiva. Uma simples 
transcrição de texto não permite ao 
espectador acompanhar o texto e as 
imagens de forma síncrona, 
deixando potencialmente o 
espectador confuso e incapaz de 
entender o contexto 
adequadamente. Por esse motivo, 
legendas ocultas são necessárias 
para o conteúdo de vídeo. 

Lei de Reabilitação 
A Seção 508 da Lei de Reabilitação requer conformidade com os padrões 
AA da WCAG 2.0 . Em referência a isso, as legendas ocultas devem ser 
incluídas para que todos os vídeos pré-gravados e ao vivo estejam em 
conformidade com a lei. De acordo com 
as WCAG 2.0 e a versão 2.1 atualizada, 
os padrões de Nível A exigem uma 
transcrição para todo o conteúdo de 
áudio. 
As leis de acessibilidade tornam 
obrigatória a legenda oculta, e apenas 
uma transcrição não atende aos 
requisitos legais. No final do dia, o 
objetivo é criar acesso igual ao 
conteúdo para todas as pessoas. 

Benefícios da Transcrição 
Existem três principais benefícios da transcrição : Acessibilidade, 
experiência do usuário (UX) e otimização de mecanismo de busca (SEO). 

Acessibilidade 
Para pessoas surdas e com deficiência auditiva, uma transcrição não é 
suficiente para criar uma experiência de visualização equivalente. No entanto, 
pode ajudar a comunicar mais claramente uma mensagem falada. Para 
indivíduos cegos e com baixa visão, eles podem usar transcrições para narrar 
os aspectos visuais da mídia. As legendas e as transcrições trabalham juntas 
para criar mídia acessível para todos. O melhor é que você pode usar 
transcrições de vídeo e áudio para criar legendas . 

Experiência do Usuário (UX) 
As transcrições criam uma melhor experiência para o usuário, fornecendo uma 
maneira alternativa para os visitantes interagirem com seu conteúdo de vídeo 
ou áudio. A mídia pode se tornar mais atraente, incluindo uma transcrição 
interativa e uma lista de reprodução. Se a experiência for melhor, os usuários 
passarão mais tempo em sua página ou site, o que afeta positivamente o SEO 
da página. 
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Com base em um estudo de pesquisa nacional da 
Oregon State University , as transcrições estão 
impactando as experiências dos alunos no ensino 
superior. Mais de 99% dos alunos participam de aulas 
com vídeo incluído nos cursos, tornando o vídeo parte 
de sua experiência de aprendizado. Os dados 
mostram que 81% dos participantes usam transcrições 
como um auxiliar de aprendizado para ajudar a reter 
informações, encontrar informações e como um guia 
de estudo. 

Otimização para 
mecanismos de pesquisa 
(SEO) 
Os mecanismos de pesquisa não podem rastrear ou indexar conteúdo de vídeo 
ou áudio. Com uma transcrição em vigor, ele permite que os mecanismos de 
pesquisa façam exatamente isso. No geral, isso tornará seu conteúdo de vídeo 
ou áudio mais pesquisável e mais fácil para o público encontrar. Também 
ajudará o seu page rank para palavras-chave mais diversas que podem ser 
incluídas na sua transcrição. 

 

Transcrições interativas 
Também conhecidas como transcrições sincronizadas com tempo, as 
transcrições interativas são outra maneira de os usuários interagirem com seu 
conteúdo. Cada palavra da transcrição se comporta como um link individual 
que, quando clicado, leva diretamente ao ponto exato do vídeo quando é 
falado. Há também uma opção para pesquisar a transcrição, o que facilita a 
localização de determinadas palavras-chave e tópicos. 

Pesquisa de lista de reprodução 
A pesquisa de lista de reprodução é um recurso que compila vídeos em uma 
lista de reprodução junto com suas transcrições. Uma barra de pesquisa 
permite que os usuários pesquisem termos-chave em toda a videoteca. A 
incorporação desse recurso ao seu site tem muitos benefícios, como melhor 
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envolvimento do usuário, maior acessibilidade e maior eficiência e organização 
da mídia. 
 


